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RESUMO 

 

Uma organização precisa direcionar sua visão para o futuro, para assim poder 
antecipar e prevenir diante a ameaças e oportunidades que podem surgir, sendo 
necessário que procure por métodos para ajuda-las, como o planejamento 
estratégico. O planejamento estratégico tem como objetivo auxiliar nas principais 
questões da empresa, interferindo por completo na tomada de decisão. Com o uso 
do planejamento estratégico as organizações passam a adquirir um direcionamento, 
usando ferramentas que facilitam a eficiência e o alcance dos objetivos. Esta 
pesquisa teve como objetivo mostrar a importância do planejamento estratégico nas 
empresas e o uso da análise Swot nas empresas como uma ferramenta estratégica. 
Foram expostos no decorrer desta pesquisa os passos para que o planejamento 
estratégico seja feito de forma adequada e eficaz. Passos que foram constituídos 
com base nos pensamentos de autores nomeados na área. Foi avaliado a 
ferramenta de análise Swot aplicada em uma empresa para que ganhe vantagens 
competitivas no mercado de trabalho. 
 
Palavras-chave: Planejamento estratégico; Ferramentas estratégicas; Análise Swot; 

Vantagens competitivas. 

 

  



RODRIGUES, Danielle L. Strategic Planning in Business: Swot Analysis as 
Astrategic Business Tool. 2018. 20. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação 
em Administração) – Centro Universitário Anhanguera, Niterói, 2018. 
 

ABSTRACT 

An organization needs to direct its vision into the future so that it can anticipate and 
prevent threats and opportunities that may arise, and need to look for ways to help 
them, such as strategic planning. The strategic planning aims to help in the main 
issues of the company, interfering completely in the decision making. With the use of 
strategic planning organizations begin to acquire a direction, using tools that facilitate 
the efficiency and the reach of the objectives. This research aimed to show the 
importance of strategic planning in companies and the use of Swot analysis in 
companies as a strategic tool. The steps for strategic planning to be done adequately 
and effectively have been exposed during this research. Steps that were built based 
on the thoughts of named authors in the area. The Swot analysis tool applied in a 
company was evaluated to gain competitive advantages in the labor market. 
 
 

 

Key-words: Strategic planning; Strategic tools; Swot analysis; Competitive 
advantages. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O sucesso e as conquistas que as empresas procuram são resultados de uma 

série de conjuntos que vão desde a tomada de decisão até o alcance dos objetivos. 

E as maneiras em que elas alcançarão os objetivos serão pela forma de administrar, 

onde na administração é realizado o alcance dos objetivos através do planejamento, 

da organização, liderança e controle dos aspectos a serem alcançados para a 

realização dos objetivos em longo prazo. Tornando-se necessário o planejamento 

estratégico para auxiliar no processo contínuo, ajudando a empresa a ter visão 

sistêmica e direcionamento na tomada de decisão.  

Podendo ser usada ferramentas estratégicas como a análise Swot, para que a 

empresa obtenha resultados eficientes, trazendo não somente um bom desempenho 

como também a possibilidade de se mostrar eficiente diante o mercado de trabalho, 

criando-se assim, um diferencial competitivo para obterem-se vantagens que 

facilitam na escolha do cliente. 

O planejamento estratégico é de extrema importância, pois sem ele a 

empresa pode submeter-se a muitos erros táticos, como por exemplo, as decisões 

as decisões que não dão certo, mudanças do ambiente interno e externo interferem 

no bom andamento empresarial. Com o planejamento estratégico os pontos fortes e 

fracos, junto com ameaças e oportunidades são administrados e previnem ás 

mudanças, adaptando-se a elas. Usufruindo da análise Swot para encontrarem-se 

falhas que devem ser corrigidas em busca do objetivo fina, lucrar. Com a crise 

econômica no Brasil muitas empresas estão fechando as portas, trazendo como 

consequência o aumento de desemprego, inflação e recessão, prejudicando as 

empresas e a sociedade, pois com o desemprego os clientes procuram economizar 

mais e não comprar coisas supérfluas, fazendo-os serem seletivos, buscando 

qualidade com baixo custo. Tornando-se um grande empecilho para a chegada do 

objetivo, podendo ser adaptado e controlado através de um bom planejamento 

estratégico. 

Portanto, as empresas precisam atentar-se aos impactos que o ambiente 

interno e externo pode causar às organizações, pois tanto mudanças constantes, 

quanto o clima organizacional podem afetar diretamente a elas. Fazendo com que 

nesta pesquisa procure solucionar a seguinte questão: Qual a importância do 
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planejamento estratégico no ambiente empresarial para obtenção de vantagens 

competitivas? 

Tendo como objetivo geral mostrar a importância do planejamento estratégico 

em um ambiente empresarial por meio de analises, usando a análise SWOT como 

ferramenta estratégica em busca de vantagens competitivas. Estabelecendo três 

objetivos específicos de pesquisa: Compreender o significado e benefícios de um 

planejamento estratégico dentro da empresa; demonstrar a analise Swot como uma 

ferramenta estratégica no ambiente empresarial; e descrever relações entre o 

planejamento estratégico e o ambiente interno e externo para chegar a vantagens 

competitivas. 

A proposta desta pesquisa teve como objetivo descrever a importância do 

planejamento estratégico no ambiente empresarial, apresentando grandes fatores 

positivos que podem ocasionar vantagens lucrativas e competitivas. Analisando 

cuidadosamente os passos e identificando como funcionaram os métodos e sua 

realização, voltado para uma pesquisa descritiva e qualitativa, não sendo exposto na 

visão do pesquisador, com uma metodologia de revisão bibliográfica, optando para a 

pesquisa literária. Suas referências foram baseadas em livros, artigos e site de 

banco de dados, cujos períodos foram em cerca dos últimos vinte e cinco anos 

publicados. 
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2. ENTENDIMENTO E APLICAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO   

 

De acordo com as mudanças globais, as empresas procuram se adaptar e 

sobreviver perante o mercado competitivo. Fazendo com que busquem por 

ferramentas que possibilitem uma assistência, a fim de antecipar ameaças e 

oportunidades, tornando-se necessário que ocorra um planejamento adequado para 

que as organizações possam alcançar metas em longo prazo.  

Conforme Chiavenato e Sapiro (2003, p.26) “as organizações utilizam durante 

décadas o processo estratégico para alcançar várias finalidades que foram sofrendo 

alterações e sofisticações gradativas com o passar do tempo”.  

Sendo historicamente fundamentado nos conceitos militares, onde era 

necessário estudar o comportamento e métodos de ação para combater o inimigo, 

onde dos métodos de estratégia militar foram transpostos para as empresas 

trocando o lugar no “inimigo” por uma “competição” entre empresas. Crescendo e se 

aperfeiçoando para concretizar um objetivo futuros, elaborando metas, procurando 

meios para alcançar e se dispondo a agir para isso. 

 “No passado, o processo da administração estratégica era influenciado, em 

grande parte, pelo departamento de planejamento das organizações, que se 

envolvia no projeto e na implementação dos sistemas de administração estratégica.” 

(CERTO; PETTER, P. 6). O planejamento em primeiro lugar é uma função 

administrativa, pois auxilia como base para funções básicas como: organização, 

controle e direção. Sendo uma função administrativa que antecipa acontecimentos 

futuros que tem como metas alcança-las da melhor forma.  

Sendo considerados também como auxiliadores na tomada de decisão pelos 

executivos, onde procuram ferramentas para vencer variáveis que possam prejudicar 

o andamento da organização. Afirma Oliveira (2011, p.4): 

Além disso, o planejamento estratégico corresponde ao estabelecimento de 

um conjunto de providencias a serem tomadas pelo executivo para a situação em, 

que o futuro tende a ser diferente do passado; entretanto, a empresa tem com 

dições e meios de agir sobre as variáveis e fatores, de modo que possa exercer 

alguma influência; o planejamento é, ainda, um processo contínuo, um exercício 

mental que é executado pela empresa, independente. De vontade especifica de 

seus executivos.  
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No entanto de acordo com Fernandes e Berton (2012, p.4) “não basta 

elaborar um proposito ou uma boa disposição para concretizar uma situação futura, 

é necessário definir caminhos a serem percorridos e efetivar ações para viabilizar 

esses desejos.” 

O uso do planejamento estratégico de forma adequada pode proporcionar as 

empresas uma grande ferramenta para se obter vantagens competitivas, tornando-

se extremamente relevante como uma ferramenta para antecipar e adaptar-se as 

constantes mudanças no mercado competitivo. 

De acordo com Oliveira (2003) o planejamento de uma empresa podem se 

distinguir três tipos: 

a) Planejamento estratégico: é um processo cujo seu objetivo relacionar 

metas de longo prazo. Onde se leva em conta as condições externas e 

internas das empresas, diagnosticando falhas e antecipando a 

acontecimentos. 

b) Planejamento tático: é a área onde o foco é nos resultados, dividindo 

os objetivos, estratégias e politicas presentes no planejamento 

estratégico.  

c) Planejamento operacional: consiste na formalização através de 

documentos escritos, das metodologias e desenvolvimento e 

implantação estabelecida, ou seja, onde os planos de ação serão 

botados em prática.    
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Figura 1: Níveis de decisão e tipos de planejamento.

 

  Fonte: Oliveira, 2003, p. 47. 

 

Ainda na visão de Oliveira (2003, p.45) O planejamento estratégico considera 

a empresa como um todo, porem de forma isolada é considerado como insuficiente, 

pois ao realizar objetivos ao longo prazo o resultado pode ocasionar uma situação 

complicada, por falta de uma ação imediata que operacionaliza o planejamento 

estratégico, sendo necessário o planejamento tático e operacional. 

A estratégia se torna de grande importância em um ambiente organizacional. 

Conforme as mudanças ocorrem, consequentemente surge turbulências no 

ambiente, fazendo com que as empresas sejam impulsionadas a buscar uma 

adaptação para sobreviverem. Com isto, o administrador deve dedicar-se para criar, 

adaptar e reformular estratégias. Alcançando assim o controle, oportunidades 

aproveitadas, ameaças transformadas em oportunidades, metas futuras, inovação, 

desenvolvimento de estratégias educacionais de incentivo aos funcionários e 

alcance de mudanças. 

Considera-se que as decisões empresariais importantes pertencem aos 

superiores desta organização, fazendo com que esses supervisores devam estudar 

e se aprofundar neste método estratégico para um alcance positivo perante o 

mercado de trabalho, criando-se um diferencial entre outras empresas.  Tornando-se 

necessário também a análise do negócio de uma organização, pois pode ser 

definido como a área de competição onde a empresa atua.  
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De acordo com Fernandes e Berton (2012) algumas considerações podem 

ser feitas com relação a definição de negócio: 

1. O entendimento de negócio pela organização estabelece onde a 

organização pode chegar. 

2. A definição de negócio deve ser na medida certa, nem geral e nem 

muito específica.  

3. As atividades principais da empresa estão relacionadas com o negócio. 

Uma empresa complexa pode dispor de negócios diferenciados, 

divididos em estratégias diferentes. 

 

Para haver uma empresa é necessária a missão, que é a razão para ela 

existir, referindo-se no papel em que esta organização obtém para a sociedade. 

Tornando-se importante determinar qual é o negócio da empresa, por que ela existe, 

qual é a atividade dela e seus objetivos futuros. “[...] o negócio deve aparecer na 

missão, se não de forma direta, pelo menos implicitamente. Ao ler uma missão, deve 

ser capazes de identificar o que a organização faz.” Afirma Fernandes e Berton 

(2012, p.145). 

Já para Chiavenato e Sapiro (2003, p.56), uma missão organizacional é 

considerada um “chamamento genérico” para que ocorra uma ação decorrente de 

um olhar da empresa como um todo obtendo uma visão de negócios. Porem com a 

concretização da razão de existência organizacional pode acabar na medida em que 

a visão de negócios é concretizada. Neste caso, verifica-se que criar novos 

“sonhos”, evoluindo sustentavelmente.   

É necessário que a declaração de missão seja compartilhada aos gerentes e 

também aos clientes, para que haja uma eficiência dentro da organização. De 

acordo com Kotler e Keller (2006, p.43): 

As organizações desenvolvem declarações de Missão que devem ser 

compartilhadas com gerentes, com funcionários e (em muitos casos) com clientes. 

Uma declaração de Missão bem formulada dá aos funcionários um senso 

compartilhado de propósito, direção, oportunidade. Ela orienta funcionários 

geograficamente dispersos a trabalhar com independência, embora coletivamente, 

para alcançar as metas da organização. 

Uma elaboração de missão eficaz de acordo com Chiavenato e Sapiro (2003, 

p.56) “[...] é eficaz quando consegue definir uma individualidade da organização ou 
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uma personalidade própria para o negócio, e quando é estimulante, inspira e 

revitaliza para todos os seus stakeholders”. Criando vantagens que facilitam na 

compreensão e igualdade de esforços para atender o que é fundamental para a 

organização.  

Sendo-se necessário obter também uma visão que conceitua-se pelo quadro 

em que a organização estará no futuro, ou seja, é o objetivo em longo prazo. De 

acordo com Oliveira (2003, p.88) “a visão proporciona o grande delineamento do 

planejamento estratégico a ser desenvolvida e implementada pela empresa. A visão 

representa o que a empresa quer ser”. 

Visão é a imagem que a organização tem a respeito de si mesma e do seu 

futuro. É o ato de ver a si própria no espaço e no tempo. Toda organização deve ter 

uma visão adequada de si mesma, dos recursos de que dispõe, do tipo de 

relacionamento que deseja manter com seus clientes e mercados, do que fazer para 

satisfazer continuamente as necessidades e preferências dos clientes, de como irá 

atingir seus objetivos organizacionais, das oportunidades e desafios que deve 

enfrentar, de seus principais agentes, quais as forças que a impelem e em condições 

ela opera (Chiavenato e Matos, 1999, p.41). 

Tornando-se assim, fundamental a análise da situação do que a organização 

pode e quer ser futuramente. Contribuindo com um caminho em que com o agir pode 

ser transformar em realidade. “Quanto mais a visão de negócios está alinhada aos 

interesses dos stakeholders mais ela pode atender a seus propósitos” diz 

Chiavenato e Sapiro (2003, p.64). Ou seja, quanto mais planejar os passos mediante 

um objetivo em longo prazo, precavendo-se de todos os obstáculos, mais eficiente 

será a conquista.  

Neste conjunto são conceituados também os valores organizacionais que são 

considerados como crenças e costumes presentes dentro de uma empresa. Onde é 

constituída por princípios e valores da organização. “Os princípios organizacionais 

referem-se a conceitos dos quais não se está disposto a abrir mão, como ética e 

honestidade” diz Chiavenato e Sapiro (2003, p.69). Já os valores na mesma 

concepção desses autores, “correspondem aos atributos e às virtudes da 

organização, como praticas da transparência, respeito à diversidade, cultura para a 

qualidade ou respeito ao meio-ambiente”. (2003, p.69). 

Onde todos os conceitos de missão, visão e valores podem e devem ser 

alinhados com os objetivos, que são considerados como uma meta que pretende 
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alcançar um resultado final. De acordo com Fernandes e Berton (2012, p.152) “são 

os diversos resultados que a organização se propõe a alcançar, com um prazo 

definido para que aconteçam”. Fazendo-se muito importante a realização de 

objetivos dentro de uma organização, pois a eficiência de uma organização só pode 

ser alcançada se seus objetivos forem atendidos.  

Contudo, é um bom planejamento nas organizações pode trazer vários 

benefícios para ela perante o mercado competitivo. O próximo capitulo tratará de 

como elaborar um planejamento estratégico usando a análise Swot como ferramenta 

estratégica, que facilitará a botar em prática todo conteúdo já apresentado e também 

formas para se prevenir a ameaças constantes. 
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3. ANÁLISE SWOT COMO FERRAMENTA ESTRATÉGICA  

 

A análise Swot é feita de acordo com o diagnóstico do ambiente interno e 

externo de cada empresa e pode servir como uma grande ferramenta para obter 

controle de suas oportunidades e ameaças, e forças e fraquezas.  Tornando-se não 

somente uma ferramenta de análise como também uma vantagem competitiva.   

O termo SWOT resulta da conjugação das iniciais das palavras anglo-
saxônicas strengths (forças), weaknesses (fraquezas), opportunities 
(oportunidades) e threats (ameaças). Assim a análise SWOT corresponde á 
identificação por meio de uma organização e de forma integrada dos 
principais aspectos que caracterizam a sua estratégia num determinado 
momento, tanto a nível interno como externo. (BAPTISTA; BICHO 2006, p. 
12) 

 

Para realizar uma análise Swot é muito importante conhecer seu ambiente 

interno e suas ameaças, mais conhecido como ambiente externo. A avaliação do 

ambiente externo estuda a integração dos acontecimentos externos, como 

oportunidades e ameaças, com a organização. Algumas ameaças podem se tornar 

em grandes possibilidades, com isso, pode ser necessário enxergar a ameaça como 

um problema que deve ser resolvido o quanto antes, analisando o problema e 

descobrindo oportunidades de crescimento e desenvolvimento. De acordo com 

Maximiano (2006, p. 337), "a análise de ameaças e oportunidades do ambiente é um 

dos pilares do planejamento estratégico. Quanto mais competitivo, instável e 

complexo o ambiente, maior a necessidade de analisá-lo".  

Já o ambiente interno é tudo aquele que como interferir o funcionamento da 

empresa dentro da própria organização, como exemplo disso temos o ambiente 

organizacional, se o ambiente da empresa for desagradável automaticamente pode 

afetar os funcionários, afetando o função que eles operam. O conceito de analise 

interna de acordo com Oliveira (2011, p.81) “tem por finalidade colocar em 

evidências deficiências e qualidades da empresa que está sendo analisada, ou seja, 

os pontos fortes e fracos da empresa devem ser determinados”. 

“Os pontos fortes constituem as forças propulsoras da empresa que 
facilitam o alcance dos objetivos organizacionais, enquanto os pontos fracos 
constituem as limitações e forças restritivas que dificultam ou impedem o 
alcance daqueles objetivos” (CHIAVENATO, 1987, p. 252) 
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O terno SWOT é considerado um método gerencial em que uma organização 

indica a direção em que deve seguir, de acordo com o ambiente em que está 

presente, ou seja, ambiente interno e externo. Sua direção deve respeitar o contexto 

em que a organização se mantem atuante, como a sociedade, política e economia. 

Esta analise pode ser realizada tanto como curto, como longo prazo. 

 “É importante destacar que a análise Swot é um filtro, no qual só devem 

constar as oportunidades, ameaças, os pontos fortes e fracos realmente relevantes, 

que serão alvo de alguma ação da empresa no momento da formulação”. 

FERNANDES; BERTON (2012, p.136). 

Um exemplo de um modelo padrão de uma Matriz SWOT ilustrativa: 

Figura 2 – Modelo de analise Swot 

 

Fonte: Revista Eletrônica de Administração (Online), (2012; p.5). Data de acesso: 15 de março de 

2018. 

De acordo com Oliveira (2003, p.89), o diagnostico estratégico apresenta os 

seguintes componentes: 
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 As forças, ou pontos fortes: são classificados como variáveis internas e 

controláveis. São pontos positivos que a empresa apresenta em 

relação ao ambiente em que atuam. 

 As fraquezas: também fazem parte do ambiente interno e controláveis. 

Porém, são pontos negativos que a empresa apresenta ao mercado. 

 As oportunidades: pertencem ao ambiente externo, que não podem ser 

controlados pela organização. Mas podem criar condições favoráveis 

para a empresa, onde devem ser reconhecidos e usufruídos como um 

ponto positivo. 

 As Ameaças: também fazem parte do ambiente externo, porém, pode 

criar condições desfavoráveis para a organização.   

Figura 3:  Exemplos de Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças da 

Matriz SWot

Fonte: Lobato, et al. 2006 apud. Thompson, 2002. p. 68. 
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Ao analisar-se o ambiente em que pode ser controlado, ou seja, ambiente 

interno, pode-se enxergar que é avaliado todos os recursos da empresa. 

Considerando recursos de utilização, posse e almejo. Fazendo-se necessário a 

avaliação de cada departamento, atividades envolvidas e clima organizacional, 

fatores que podem interferir no andamento adequado da organização. 

Já na análise do ambiente não controlável, ou seja, pode apenas ser 

monitorado pela empresa para que ela possa diminuir os riscos e aproveitar as 

oportunidades a seu favor. As influencias do ambiente externo, como por exemplo 

mudanças globais, políticas, culturais e legislativas a oscilações de mercados; 

podem influenciar no desenvolvimento da empresa, com isso está analise se torna 

imprescindível. Com isso, a empresa tem como objetivo adaptar-se ao ambiente 

externo, ou seja, ser flexível às mudanças. 

A relação entre a parte interna e a parte externa da organização, na matriz 

swot, traz consequentemente uma evidencia dos níveis positivos da empresa, e 

acusa os negativos, procurando mostrar-se como a empresa se apresenta 

competitivamente diante ao mercado. Nesta análise mostra-se dados necessários 

para auxiliar o representante na tomada decisória e desenvolvimento de estratégias 

que procuram minimizar os riscos e aumentar a lucratividade e competitividade da 

empresa. 

A matriz Swot tem a necessidade de ser feita e interpretada de uma maneira 

em que haja união entre as partes dos ambientes internos e externos para que seja 

feito uma avaliação, ou um diagnóstico, que deve ser feito com informações 

verdadeiras e confiáveis. E para que a empresa consiga transformar suas ameaças 

em oportunidades é importante que seja elaborada um estratégia. 

No próximo capitulo será apresentado como que a empresa pode usufruir 

desta ferramenta _ análise Swot, relacionando o planejamento estratégico com o 

ambiente interno e externo para obter vantagens competitivas. 
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4. VANTAGENS COMPETITIVAS 

 

Para que uma empresa possa obter vantagens competitivas é necessário que 

haja um diagnóstico do ambiente em que ela vive. Afirma Porter (2004, p. 3) “A 

essência da formulação de uma estratégia competitiva é relacionar uma companhia 

ao seu meio ambiente”. Se encaixando perfeitamente com o pensamento de Pina 

(1994, p. 18) “a complexidade cresce, aumenta a velocidade da transformação e 

surge a turbulência ambiental, obrigando a empresa a adaptar-se para que possa 

continuar sobrevivendo”. Fernandes e Berton (2012, p.31) mostram um exemplo 

explicativo: 

Assim, do mesmo modo que o urso que habita os polos possui espessa 
camada adiposa para sobreviver ao inverno, e o dromedário tem um 
reservatório de agua para resistir ao clima árido do deserto, uma 
organização, operando em um ambiente estável, tende a ser mais 
formalizada e burocrática do que as organizações operando em ambiente 
de turbulência, com constantes inovações tecnológicas.  

Torna-se uma das principais etapas da administração estratégica, cujo 

engloba tantas forças sociais como forças econômicas, como por exemplo 

ambientes de natureza econômica, social, política, cultural, lega e tecnológica. 

Tornando-se uma das principais pelo fato de influenciarem o andamento da 

empresa, “as empresas devem adaptar-se ás forças desse ambiente ou, de 

contrário, serão eliminadas” (FERNANDES; BERTON, P.31). 

O ambiente pode ser dividido em duas partes, o ambiente interno e o 

ambiente interno. Que podem ser avaliados e controlados com o uso da ferramenta 

estratégica chamada análise Swot. Onde a analise externa tem como finalidade 

estudar a relação entre uma empresa e o ambiente em que ela pertence, buscando 

oportunidades e ameaças que podem afetá-la. “O executivo deve identificar os 

componentes relevantes do ambiente e, em seguida, analisa-los quanto à situação 

de oportunidades ou ameaças para a empresa. ” Oliveira (2003, p.92). 

O executivo pode buscar informações ambientais de duas maneiras, de 

maneira direta ou indireta: 

 Fontes primarias: informações através de pesquisas feitas diretamente 

pela a organização. 

 Fontes secundarias: informações obtidas por uma pesquisa em que já 

está pronta, como informações por agências governamentais, 

Universidades, Bolsa de Valores, etc. 
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 Já a análise do ambiente interno é voltada para a qualificação da empresa 

pelo lado de dentro, ou seja, evidência as deficiências e qualidades da organização, 

identificando seus pontos fortes e fracos. Além de considerar os pontos fortes e 

fracos é importante que a empresa estabeleça também seus pontos neutros, cujo 

não são considerados como negativos e nem positivos, considerando-os como uma 

expectativa de resultado da empresa, ou seja, podem ser moldados como pontos 

fortes ou fracos. 

Assim, de acordo com Oliveira (2003, p.103) para que que a empresa possa 

estabelecer seus pontos fortes, fracos e neutro, deve-se analisar uma serie de 

aspectos: 

 Funções a serem analisadas; 

 Aspectos organizacionais; 

 Abrangência dos processos; 

 Níveis de controle e avaliação;  

 Critérios de avaliação; e 

 Obtenção das informações. 

 

Sendo necessário uma comparação com empresas concorrentes, onde 

classificarão o que deve ser melhorado e como seus concorrentes de apresentam 

diante ao mercado competitivo. Oliveira (2003, p.115) “...toda a análise deverá ser 

efetuada, na medida do possível, considerando-se, também. A realidade de cada um 

dos principais concorrentes”. 

Ao se analisar os concorrentes, pode ser valido que a organização busque 

informações detalhadas referente a eles. Ainda no pensamento de Oliveira (2003, 

p.116) “... verifica-se o nível de conhecimento do concorrente, maior risco estratégico 

perante as estratégias desse concorrente; e, vice-versa, quanto maior o nível de 

conhecimento, menor o risco estratégico”. 

Todas as organizações possuem uma estratégia competitiva em cada área 

em que opera, sendo necessário planejar e avaliar cara observação feita pelo seu 

oponente pelo simples fato de existirem variedades de marcas e produtos, fazendo 

com que o cliente busque por um produto cuja qualidade, atendimento e marketing 

de vendas sejam mais agradáveis aos seus olhos. Para isso, busca-se superioridade 
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entre empresas e ocorrendo assim uma rivalidade em busca de melhor 

posicionamento ao mercado de trabalho. Ohmae (1998, p.36), afirma “sem 

competidores não haveria necessidade de estratégia, pois o único proposito do 

planejamento estratégico é tornar a empresa apta a ganhar, tão eficientemente 

quanto possível, uma vantagem sustentável sobre seus concorrentes”. 

Conceituando-se estratégia competitiva como um projeto de ações que buscam 

obter vantagens competitivas em relação à concorrência.  

Para Porter (2004, p. 5) a relação entre empresa e competitividade indica 

cinco forças necessárias para uma competição: “entrada; ameaça de substitutos; 

poder de negociação dos compradores; poder de negociação dos fornecedores e 

rivalidade entre os atuais concorrentes”. Explicando que: 

Todas as cinco forças competitivas em conjunto determinam a intensidade 
da concorrência na indústria, bem como a rentabilidade, sendo que a força 
ou as forças mais acentuadas predominam r tornam-se cruciais do ponto de 
vista da formulação de estratégias. (PORTER, 2004; p.6) 

De acordo com Porter (2004, p.36 a 37) as organizações dispõem de três 

estratégias genéricas de sucesso para obter vantagens competitivas sobre outra 

empresa: 

1. Liderança no custo total 

2. Diferenciação  

3. Enfoque 

 

A liderança de custo total é atingida por meio de conjunto de políticas 

funcionais direcionadas para um objetivo em comum. Exige uma elaboração 

eficiente, reduções de custos, controle de custos e despesas, não aprovação de 

contas marginais dos clientes e a diminuição de custos em publicidade, assistência, 

força de vendas e etc. 

A segunda estratégica chamada de diferenciação tem como objetivo 

diferenciar o produto e o seu serviço prestado, criando-se algo único. Na 

diferenciação se produz em uma margem alta, tornando-se uma estratégia viável, se 

alcançada, para conseguir retornos elevados, lidando com o poder dos fornecedores 

e amenizando o dos compradores. 

Já o enfoque é direcionado para uma área, atendendo seu objetivo de forma 

especifica e eficaz, fazendo com que a organização obtenha uma diferenciação por 
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satisfez da melhor forma as necessidades de seu objetivo ou por terem custos mais 

baixos para alcança-los.  

Essas estratégias alcançadas da maneira correta podem fazer com que as 

organizações cresçam no mercado, consequentemente obtenham vantagens 

competitivas sobre seus concorrentes. Para isso é de extrema importância o 

planejamento estratégico com foco na competitividade, pois por mais que as 

empresas usem a criatividade e inovação para permanecerem em alta no mercado, 

com a mudança constante vai se tornar necessário um planejamento para continuar 

inovando e usar estratégias que iram favorecer seus pontos fortes e evitar ameaças 

futuras. Sendo necessário obter uma vantagem competitiva solida, ou seja, uma 

vantagem competitiva permanente, cujo é necessário um ciclo de inovação, usando 

ferramentas para adaptar-se a cada mudança e manter-se inovando 

constantemente. Destaca Oliveira (2001, p. 223), que “vantagem competitiva é 

aquele algo mais que identifica os produtos e serviços e os mercados para os quais 

a empresa está, efetivamente, capacitada a atuar de forma diferenciada”. 

As empresas que adquirem sucesso são poucas, e quando alcança a 

vantagem competitiva, a adaptação ao meio externo em que a organização vive é 

mais eficaz e eficiente, fazendo com que elas sejam mais rápidas que seus 

concorrentes e aptas para a transformação constante. Tendo como uma grande 

ferramenta para se prepara adequadamente para essas mudanças a analise Swot 

que já foi citada no capítulo anterior. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante desses dados, podemos observar que o planejamento se torna 

necessário e imprescindível para uma gestão eficiente e eficaz, auxiliando no 

desenvolvimento da empresa, analisando e buscando uma tomada de decisão mais 

precisa, proporcionando ferramentas estratégicas para adaptar-se as mudanças e 

qualquer variável que possa prejudicar a organização de algum modo. Constituindo-

se como caminhos que empresas devem percorrer, usando atitudes que façam com 

que essas metas possam ser concluídas.  

Um desses caminhos pode ser feito pelo uso de ferramentas, como a análise 

Swot, que procura amenizar e antecipar ameaças, aproveitando oportunidades e 

diminuindo os pontos fracos da empresa, fortalecendo ainda mais seus pontos 

positivos, como visto na pesquisa. Através da análise Sowt, problemas como falta de 

pesquisa de mercado, falta de monitoramento da concorrência, falta de preparo e 

planejamento, ineficiência no mercado, podem ser resolvidos em meio desta. 

Contudo, com um ótimo desenvolvimento, boas analises, adaptação correta 

às mudanças, planejamento adequado e monitoramento da concorrência, torna-se 

prático e simples a obtenção de vantagens competitivas, pois todo o planejamento 

estratégico, pesquisas e diagnósticos ambientais fazem com que a empresa busque 

um diferencial, onde possa se destacar das demais empresas e assim obter o tão 

falado diferencial competitivo.   
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